PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei
reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor
Operatorului Regional APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului
cu privire la punctele 1-2 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a
Acționarilor convocată pentru data de 28.10.2021
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu
nr.50.256/27.10.2021;
- raportul de specialitate Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme
de Management, înregistrat cu nr.50.306/27.10.2021;
- adresa electronică a societății APA SERVICE S.A. Giurgiu și convocatorul atașat
acesteia, transmise prin e-mail la Primăria municipiului Giurgiu și înregistrată la
nr.e4222/25.10.2021;
- Dispoziția nr.43/15.01.2021 pentru delegarea calității de reprezentant al
Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service S.A.
Giurgiu;
- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.„a” și alin.(3), lit.„d” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative.
În temeiul dispoziţiilor art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se acordă mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei
reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul
regional APA SERVICE S.A. Giurgiu, să voteze „pentru” punctele 1-2 înscrise pe
Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a societății
APA SERVICE S.A. Giurgiu, convocată pentru data de 28.10.2021, conform
Convocatorului, prevăzut în anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
domnului Dumitrescu Silviu-Andrei și societății APA SERVICE S.A. Giurgiu pentru
ducerea la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Bușcu Gheorghe

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 28 octombrie 2021
Nr. 393

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenţi
(d-nul consiler Dumitrescu Silviu nu a participat la vot)
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